
	  

STAGE  BIJ  TRENDALERT  
TrendAlert.nl is hard aan het groeien en daarom op zoek naar versterking.  
Trend Alert is het digitale content platform van L'Oréal Paris, Maybelline en Essie. Hier krijgen 
vrouwen hun dagelijkse fix aan make-up en beauty. Het doel van Trend Alert is de Nederlandse 
vrouw op een interactieve en inspirerende manier met de beautywereld van de drie genoemde 
merken in aanraking te laten komen. 
 
Wij zij op zoek naar een enthousiaste, hardwerkende stagiaire voor een periode van minstens drie 
maanden. Heb jij affiniteit met beauty en heb je een vlotte pen? Zit jij bovenop de trends en heb 
je ervaring met social media? Vind je het daarnaast leuk om mee te denken met het vergroten 
van het bereik van Trend Alert? Dan is een stage op onze redactie misschien wel iets voor jou!  
 
WAT GA JIJ DOEN? 
- Digitale content schrijven, redigeren en plaatsen 
- Ondersteunen van de redactie bij het optimaliseren van het platform 
- Bewerken en creëren van beeld en video's 
- Social posts en advertenties bedenken en plaatsen 
- Bijhouden van de social media kanalen 
- Meedenken met (online) marketingacties 
- Deelnemen aan de contentmeetings met L'Oréal  
 
JIJ: 
… bent creatief en zelfstandig 
...bent leergierig en neemt graag initiatief 
...doet of deed een HBO-opleiding gericht op media, communicatie of online marketing 
...schrijft foutloos Nederlands 
...bent internetminded 
...hebt affiniteit met make-up en beauty 
...beschikt over gevoel voor beeld 
…kan goed overweg met Photoshop 
...somt alle make-up en beauty trends  moeiteloos op 
...weet hoe je (doelgroepgericht) schrijft voor het web  
 
WAT BIEDEN WIJ?	  
- Een leerzame (fulltime) stage voor 3 - 6 maanden 
- Ingangsdatum: per direct! 
- Een plekje in het kleine team van Trend Alert op een gezellige redactie in de hotspot van 
Amsterdam-West: De Hallen 
- Je draait als stagiaire volledig mee met de redactie 
- Een flinke dosis (werk)ervaring in de online mediawereld  
	  
HEB	  JE	  INTERESSE?	  
Lijkt het jou leuk om de redactie van Trend Alert te komen versterken en pas je in bovenstaand 
profiel? Mail dan je motivatie en CV naar daphne@trendalert.nl met als onderwerp 'Vacature 
stagiaire'. 
 


